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Abstrakt  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med huvud- och 

halscancer och alkoholmissbruk. 

Bakgrund: Cancer i huvud-halsområdet är den sjätte vanligaste dödsorsaken vid 

cancersjukdom. Överkonsumtion av alkohol tillsammans med rökning är de största enskilda 

riskfaktorerna för den här sjukdomen. Inom patientgruppen finns en stor representation av 

personer med ett risk- eller missbruk av alkohol, vilket ställer speciella krav på 

omvårdnadspersonalen. 

Design: Kvalitativ intervjustudie. 

Metod: Nio sjuksköterskor deltog i semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna bandades och 

transkriberades sedan ordagrant innan de analyserades med tematisk-narrativ metod. 

Resultat: Sjuksköterskornas erfarenheter fångades i tre huvudteman: en mångfacetterad 

sjuksköterskeuppgift, den komplexa patienten och missbrukets påverkan på patienten. En 

mångfacetterad sjuksköterskeuppgift består av många delar. Den största delen bestod av 

berättelser om förhållningssätt och interaktion med patienter, behovet av kompetens hos 

sjuksköterskorna och svårigheter kring att motivera patienten, en annan handlar om bristen på 

samarbete med andra kliniker. Även kontakt med anhöriga berörs.Kring den komplexa 

patienten handlade det om känslor, nutritionsproblem, smärta och att de sågs som utmanande 

människor. Missbrukets påverkan på patienten bestod av patienternas kamp att hålla sig 

nyktra under behandlingsperioden, likväl som de anpassningar som sjuksköterskorna blev 

tvungna att göra i omvårdnaden av dem.  

Slutsats: Denna studie visade att det fanns ett behov av ökad kompetens hos sjuksköterskor 

och ett bättre samarbete mellan kliniker. Verktyg för att tala med patienter kring deras 

missbruk och vikten av en god relation betonas. Slutligen pekades på behovet av ytterligare 

forskning för att förbättra omvårdnaden av huvud-halscancerpatienter med alkoholmissbruk. 

  

Nyckelord: Omvårdnad, sjuksköterskor, huvud-halscancer, alkoholmissbruk, erfarenheter, 

patienter, personcentrerad vård. 
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Abstract  
Aim: To describe nurses' experiences of nursing patients with head and neck cancer and 

alcohol addiction. 

Background: Cancer in the head and neck area is the sixth most common cause of death in 

cancer. Overconsumption of alcohol along with smoking are the greatest individual risk 

factors for this disease. Within the patient group there is a large representation of people with 

alcohol addiction, which places special demands on the nursing staff. 

Design: Qualitative interview study 

Method: Nine nurses participated in semistructured interviews. The interviews were recorded 

and transcribed verbatim before they were analyzed uing thematic-narrative method. Nursing 

experiences were captured in three main themes: a multifaceted nursing task, the complex 

patient and the effect of the abuse on the patient. A multifaceted nursing task consisted of 

stories of attitude and interaction with patients, the need for nurses' skills and difficulties in 

motivating the patient, another was about the lack of cooperation with other caregivers. 

Contact with relatives were also highlighted. Regarding the complex patient, it was mainly 

about emotions, nutritional problems, pain and that they were seen as difficult people. The 

effect of the abuse on the patient  consisted of the patient's struggle to keep sober during the 

treatment period, as well as the adjustments that the nurses had to do in nursing them.  

Conclusion: This study shows the need for increased knowledge and better collaboration 

between caregivers. Tools to talk with patients about their addiction and the importance of a 

good relationship are emphasized. Attention is drawn to the need for further research to 

improve the care of these patients with alcohol addiction. 

  

Keywords: Nursing, nurses, head and neck cancer, alcohol addiction, experiences, patients, 

person-centered care. 
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Varför behövs denna studie? 

• Huvud-halscancerpatienter med alkoholproblem är en förbisedd 

grupp när det gäller omvårdnadsforskning. 

• Det finns specifika utmaningar kring omvårdnaden av 

patientgruppen, därför finns det ett värde av att beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet av den. 

Vad visar resultatet? 

• Sjuksköterskorna berättar om en komplex patientgrupp, en 

omvårdnadssituation som påverkas av alkoholmissbruket vilket 

tillsammans skapar en mångfacetterad sjuksköterskeroll. 

Hur kan resultatet användas i praktiken? 

• Denna studie kan bidra till ökad förståelse för patientgruppen. 

• Genom att öka kunskapen kring omvårdnaden av dessa patienter kan 

vården förbättras. 
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Introduktion 
 

Bland patienter med huvud- och halscancer [HH-cancer] finns en överrepresentation av 

personer med risk- eller missbruk av alkohol. Kombinationen av HH-cancer och missbruk av 

alkohol leder till specifika utmaningar hos vårdpersonalen. Vid en genomgång av rådande 

vetenskaplig forskning som rör den här patientgruppen observeras att det saknas 

vetenskapliga publikationer som tar upp omvårdnadsperspektivet. Därför är det viktigt att 

belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda den här patientgruppen och på det sättet att 

öka kunskapen. 

 

Bakgrund 
 

Incidens och etiologi 
Cancer är numera en av de stora kroniska sjukdomsgrupperna som också ökar globalt. År 

2012 drabbades 14,1 miljoner av cancer. Incidensen väntas öka till minst 20 miljoner nya fall 

årligen till 2025 (Ferlay et al. 2014). Under 2014 nydiagnosticerades över 50000 människor i 

Sverige med cancer (Socialstyrelsen, 2015a). Antalet personer som lever med cancer ökar, 

detta på grund av tidigare upptäckt och effektivare behandlingsformer, (Jemal et al. 2010; 

Talbäck, Hakulinen & Stenbeck, 2010). Av det totala antalet cancerfall i Sverige utgörs 2,3% 

av HH-cancer. Incidensen ökar även för denna cancerform, från 1183 fall år 2008 till 1445 

nydiagnosticerades fall av HH-cancer år 2015 (Regionalt Cancercentrum Väst, 2016).  

 

Med HH-cancer avses tumör i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar 

eller lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör (Regionalt Cancercentrum 

Stockholm-Gotland, 2015). Histologiskt är skivepitelcancer utgången från slemhinna mest 

förekommande bland dessa diagnoser. De vanligaste lokalisationerna är munhåla, svalg, 

larynx, näsa eller bihålor. HH-cancer drabbar oftare män än kvinnor, och kvoten är 2-3 män 

på 1 drabbad kvinna. Incidensen ökar markant efter 50-års ålder och är relativt ovanlig före 40 

års ålder.  

 

HH-cancer är den näst vanligast cancerformen i utvecklingsländer och den sjätte vanligaste 

formen i industrialiserade länder samtidigt som det är den sjätte vanligaste globala 
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dödsorsaken i cancer (Warnakulasuriya 2009; Mercke & Wennerberg, 2010). Detta talar för 

att cancerformen till stor del orsakas av miljö- och livsstilsfaktorer som rökning och alkohol 

(de Menezes et al. 2013, Allison, 2001). Att rökning och alkohol är de enskilt största 

riskfaktorerna visar även andra studier ( Hashibe et al. 2009, Cao & Giovannucci 2016). 

Förutom rökning och alkohol anges även dålig munhälsa, högrisk HPV (humant 

papillomvirus), damm från ädelträ, solexponering och joniserande strålning som orsaker 

(Regionalt Cancercentrum i samverkan, 2015). 

 

HH-cancer utreds och diagnosticeras i ett multidiciplinärt samarbete mellan öron-, näsa- och 

halsläkare, plastikkirurg, onkolog, oralkirurg, röntgendiagnostiker, patolog och cytolog. 

Tumörens lokalisation och utbredning fastställs genom undersökningar som datortomografi, 

magnetröntgen och ultraljud med biopsi, scopi med biopsi i narkos. Tumören klassificeras 

sedan enligt TNM-systemet vilket är ett vedertaget system för klinisk stadieindelning av 

tumörer. Här bedöms sedan resektabilitet - om tumören går att operera bort radikalt med 

rimlig morbiditet) och operabilitet - hur patienten klarar av det planerade ingreppet utan stora 

risker (Mercke & Wennerberg, 2010). 

 

Behandling 
Behandlingen av HH-cancer vid resektabla tumörer innefattar i regel en kombination av 

strålbehandling samt kirurgi, och i vissa fall i kombination med cytostatikabehandling. Var 

för sig kan strålbehandling eller kirurgi vara effektiva behandlingsmetoder, men tillsammans 

ges en bättre lokalutläkning och bättre överlevnad. Strålbehandlingen kan ges antingen pre- 

eller postoperativt, och ingen skillnad i överlevnad ses mellan de olika alternativen. När 

strålbehandling kombineras med kirurgi ges en lägre stråldos. Vid icke-resektabla tumörer ges 

strålbehandling till fulldos, med eller utan samtidig cytostatikabehandling (Regionalt 

cancercentrum i samverkan, 2015; Mercke & Wennerberg, 2010). Beroende på kurativ eller 

profylaktisk intension är dosnivåerna mellan 46 och 70 Gray, där enheten Gray anger 

absorberad mängd dos i vävnaden (Regionalt cancercentrum i samverkan, 2015).  

Vid strålbehandling uppträder efter ca två veckor akuta strålreaktioner i form av 

inflammatoriska reaktioner i slemhinnor (mucosit), ofta med svamp i munhålan som 

sekundärdinfektion. Befinner sig spottkörtlar i strålfältet utvecklas ofta xerostomi 

(muntorrhet). Sammantaget leder detta till sväljningssvårigheter och problem med nutritionen. 
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Strålbehandlingen kan också ge hudbiverkningar som rodnad, torr och vätskande hud. När det 

gäller biverkningar efter kirurgi beror detta till stor del av var tumören är belägen. Vid 

spridning till lymfkörtlar görs en radikal lymfkörtelutrymning (neck dissection) där 

lymfkörtlar, nerver och fettvävnad på halsen avlägsnas. Detta ingrepp kan ge bestående men i 

form av smärta i axeln. Tumören som skall avlägsnas kan vara belägen i hela huvud-hals-

området, hur stor och omfattande kirurgin blir beror på lokalisation och utbredning. Ofta 

innebär ingreppet att tumörområdet inte kan primärförslutas utan att det krävs extern vävnad 

för att få täckning i området. Detta görs i första hand med hjälp av stjälkade lambåer från 

närområdet, i andra hand fria lambåer från andra delar av kroppen, företrädelsevis med hjälp 

av en hudlambå från underarmen. Växer tumören nära benstrukturer i över- eller underkäke 

kan bentransplantat från andra delar av kroppen ersätta det bortopererade benet. Dessa 

kirurgiska ingrepp kräver långa operationstider och innebär risker för patienten. Dessutom 

kan ingreppen medföra utseendeförändringar som kan vara iögonfallande och besvärande för 

patienten (Regionalt cancercentrum i samverkan, 2015; Mercke & Wennerberg, 2010). 

 

Cytostatika- och antikroppsbehandling används numera i kombination med kirurgi och 

strålning och anses förbättra möjligheten till överlevnad och bot. De vanligaste 

biverkningarna är illamående, aptitlöshet, håravfall, infektionskänslighet, hudreaktioner och 

allergiska reaktioner (Regionalt cancercentrum i samverkan, 2015). 

 

Alkoholmissbruk 
Antalet individer med riskabel alkoholkonsumtion uppgick år 2011 till cirka 1 000 000 

individer i Sverige, och av dessa uppskattas 450 000 uppfylla diagnoskriterierna för missbruk 

och 330 000 för alkoholberoende de senaste tolv månaderna (Statens offentliga utredningar 

[SOU] 2011). Orsakerna till alkoholberoende är komplexa, och forskningen pekar på att både 

genetiska och sociala faktorer spelar in. Enligt en meta-analys av Verhulst, Neale och Kendler 

(2015) har alkolmissbruk en ärftlig faktor på uppskattningsvis 50%.  

 

När det gäller behandling rekommenderar Socialstyrelsen en kombination av läkemedel och 

terapi/ sociala stödinsatser vid alkoholmissbruk. I nuläget finns en underbehandling med 

läkemedel, men optimalt bör den bestå av disulfiram (t.ex. Antabus), akamprosat (t.ex. 

Campral) eller Naltrexon. Utöver detta har bensodiazepiner sin plats i behandlingen som 
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ångestdämpande och sömngivande, speciellt vid abstinens (Statens Beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2001). Kognitiv beteendeterapi, motivationshöjande behandling (MET), 

återfallsprevention, SBNT (Social Behaviour Network Theory), psykodynamisk- samt 

interaktionell terapi är de former av psykologisk och psykosocial behandling som förordas av 

Socialstyrelsen. Av dessa har MET högst prioritet sett från vetenskapligt stöd, effektivitet och 

kostnadseffektivitet (Socialstyrelsen, 2015b).  

 

Hälso- och sjukvården bör enligt SBU (2001) indentifiera riskbruk av alkohol genom att 

rutinmässigt fråga om alkoholvanor, samt ge information om risker och via rådgivning och 

motivation försöka minska alkoholbruket. Att sjuksköterskan kan spela en viktig roll i arbetet 

kring patienter med HH-cancer visar en litteraturstudie av Kagan (2009), där det framkommer 

att vikten av att arbeta med beroendeproblematik kan öka patienternas livskvalitet, samt att 

det behövs ytterligare forskning när det gäller sjuksköterskans roll i patientens 

alkoholavvänjning. En studie av Droomers et al. (1999) visar att överdrivet intag av alkohol 

ökar vid lägre socio-ekonomisk status mätt utifrån utbildningsnivå, samt att materiella 

stressorer som låg inkomst och finansiella problem ökade alkoholintaget. I en annan studie 

(van Oers et al. 1999) kunde inget samband mellan utbildningsnivå och överdrivet 

alkoholintag påvisas, däremot kunde en högre prevalens av alkoholrelaterade problem hos de 

med en lägre utbildningsnivå noteras. 

 

Omvårdnadsperspektiv 
Cancer är en sjukdom som ofta associeras till lidande och död. Att drabbas av cancer innebär 

en stor belastning psykosocialt för den drabbade och dess familj. Effektivare 

behandlingsmetoder gör att allt fler människor lever med sin cancersjukdom och detta leder 

till att gruppen ökar i antal (Jemal et al. 2010; Bolund & Brandberg, 2010). Att dessutom ha 

ett alkoholmissbruk, som i sig är ytterligare en sjukdom, gör att påfrestningarna blir stora för 

patienten och den omgivande familjen. Alkoholbruk har visat sig vara predicerande för 

depression hos canceröverlevare med munhålecancer visar en studie av Chen, Huang & Lin 

(2013). En studie av Deleyianis et al. (1996) visar på en ökad dödlighet hos HH-

cancerpatienter som fortsätter dricka alkohol. En annan internationell studie visar däremot att 

patienter med HH-cancer som druckit minst en gång senaste månaden upplevde högre 

livskvalitet än patienter som inte druckit alkohol (Allison, 2002).  
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Patienter med HH-cancer drabbas ofta av svåra biverkningar på grund av sin behandling 

(Regionalt cancercentrum i samverkan, 2015). Dessa patienters behov är komplexa, och det är 

inte alltid självklart vilka av patientens behov som ska tillgodoses. Sammantaget leder detta 

till att allt större krav ställs på omvårdnadspersonalens kompetens och förhållningssätt. 

Sjuksköterskans kärnkompetenser utgörs av personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik (McCormack & 

McCance 2006). Detta gör att sjuksköterskan har en central roll i omvårdnadsarbetet, och kan 

genom sin kunskap sätta varje patient i sitt unika perspektiv för att kunna ge så bra vård som 

möjligt. Personcentrerad vård innebär att utgångspunkten är att  patienten sätts i centrum, i sin 

miljö, och att det är patientens behov som styr hur omvårdnaden ska utformas. 

Personcentrerad vård härrör inte från någon specifik omvårdnadsteori eller världsuppfattning, 

utan har utvecklats från en tradition där den praktiska vården grundas på teoretiska perspektiv. 

De grundläggande begreppen i personcentrerad omvårdnad är att vara i en relation,  att vara i 

en social värld, att vara på plats och att vara med sig själv. Dessa fyra begrepp sammanfattar 

behovet av att skapa en god relation som första förutsättning, att sätta patienten i centrum och 

ta hänsyn till det som är viktigt i patientens liv, att skapa sig en bild av patientens värderingar 

samtidigt som sjuksköterskan medvetandgör sina egna värderingar, samt att vara medveten 

om att platsen där omvårdnaden ges har betydelse  (McCormack & McCance 2006; McCance 

& McCormack, 2013).  

 

Att sätta patienten i centrum och utgå från patientens egna förutsättningar utgör även en viktig 

beståndsdel i en omvårdnadsteori utvecklad av Dorotea Orem. Där betonas vikten av ta 

tillvara patientens möjlighet till egenvård. Då patientens kapacitet att tillgodose sin egenvård 

inte räcker till, är sjuksköterskans uppgift att utföra interventioner för att stötta patienten och 

att främja egenvårdsbalans (Wiklund, Gustin & Lindwall, 2012). En svensk studie av 

Björklund et al. (2008) där patienter med HH-cancer tillfrågats om vad som främjar hälsa, 

dras slutsatsen att de är viktigt att omvårdnadspersonalen utgår från patientens unika situation 

och att det är en förutsättning för att kunna stödja patienten att själv kunna skapa 

hälsofrämjande strategier. 

 

 Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och av god kvalitet. I framtiden kommer vården att bli 

allt mer kvalificerad och specialiserad (Socialstyrelsen, 2009). En förutsättning för att 

förverkliga detta är att vården bygger på en vetenskaplig grund. Vid artikelsökning framkom 
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flertalet internationella studier gällande riskfaktorer och orsakssamband när det gäller HH-

cancerpatienter och alkohol (till exempel Khan et al. 2000, Katatda et al. 2016 och Menvielle 

et al. 2016). Dessutom framkommer flertalet internationella studier som fokuserar på HH-

patienternas livskvalitet (quality of life; QOL) när det gäller till exempel påverkan av diagnos, 

behandling och biverkningar i olika tidsspann (till exempel Dzebo et al. 2017, Høxbroe et al. 

2017 och Nelke et al. 2014). Däremot framkom inga studier, varken internationella eller 

nationella studier, som beskriver sjuksköterskornas erfarenhet inom området omvårdnad av 

HH-patienter och ett samtidigt alkoholmissbruk. Detta visar att omvårdnadsperspektivet kring 

denna patientgrupp är sparsamt beforskat ,och att det är viktigt att bredda forskningsområdet 

för att få ökad kunskap om att vårda patienter med HH-cancer och alkoholmissbruk. 

Sammantaget har det väckt ett intresse av att bättre kunna förstå problematiken runt dessa 

patienter och en önskan att kunna förbättra omvårdnaden på vårdavdelningen. Genom att 

efterfråga sjuksköterskors erfarenheter inom detta område hoppas författarna öka kunskapen 

kring att vårda dessa patienter och möjligen kunna förbättra omvårdnaden. 

 

Studien 
Syfte 
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter med huvud- och halscancer och alkoholmissbruk. 

 

Studiedesign 
Denna studie har en kvalitativ design. Resultat från kvalitativa forskningsstudier behövs för 

att åstadkomma god evidensbaserad omvårdnad. Dessa metoder används för att beskriva, 

förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser. Den kvalitativa forskningen kan 

ge beskrivande data och är mycket viktig i omvårdnadsarbetet eftersom den ger oss 

vårdpersonal verktyg att bättre förstå den människa vi har till uppgift att vårda (Willman et al. 

2011).  
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Urval 
HH-cancerpatienter vårdas i huvudsak på onkologisk vårdavdelning men även på kirurgisk 

vårdavdelning, där de utreds och genomgår sin kirurgiska behandling. För att kunna få ta del 

utav sjuksköterskors erfarenheter av att vårda av den här patientgruppen, användes dessa 

inklusionskriterier: 

- sjuksköterska med minst fem års erfarenhet av yrket 

- minst tre års erfarenhet av att arbeta med patienter med HH-cancer  

Med kortare erfarenhet av yrket och inom fältet, gjordes bedömningen att informanterna inte 

skulle kunna svara upp mot syftet. 

Godkännande från berörda verksamhetschefer inhämtades, och de sjuksköterskor som mötte 

inklusionskriterierna tillfrågades om deltagande i studien. Av praktiska skäl gjordes ett 

bekvämlighetsurval, och alla de tillfrågade sjuksköterskorna arbetade i Umeå. Nio 

sjuksköterskor tillfrågades om att delta och alla nio tackade ja. Av dessa nio var sju kvinnor 

och två var män. Bakgrundsdata på de deltagande intervjupersonerna presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Informanternas erfarenhet och utbildning. 
 

Sjuksköterska Arbetslivserfarenhet Erfarenhet av HH-
cancerpatienter 

Vidareutbildning 

    
Intervju 1 9 6 Ja 

Intervju 2 23 23 Nej 

Intervju 3  21 19 Nej 

Intervju 4 20 16 Ja 

Intervju 5 16 16 Ja 

Intervju 6 35 20 Nej 

Intervju 7 27 23 Ja 

Intervju 8  27 27 Nej 

Intervju 9 33 16 Ja 
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Datainsamling 
Med utgångspunkt från syftet med studien utformades en tematisk frågeguide som användes i 

intervjuerna (bilaga 1). Alla intervjuer genomfördes under februari månad 2017. De 

sjuksköterskor som valde att delta i intervjustudien fick både muntlig och skriftlig 

information. De informerades om att allt deltagande var frivilligt, och att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande. Alla nio som tillfrågades tackade ja till att delta och fyllde i 

samtyckesformuläret (bilaga 2). I samråd med respektive deltagare bestämdes tid och plats för 

intervjuerna. En pilotintervju genomfördes i syfte att pröva om frågeguiden fungerade och ge 

underlag för eventuella förändringar. Erfarenheterna från pilotintervjun medförde några 

mindre ändringar. Denna kompletterades senare och kunde följaktligen inkluderas i studien. 

Intervjuerna genomfördes i grupprum på onkologiska vårdavdelningen i fem fall, och de 

övriga genomfördes i grupprum på respektive arbetsplats. Intervjuerna varade som minst 18 

minuter och som längst 50 minuter, med ett medelvärde på 28,5 minuter. Båda författarna har 

deltagit i samtliga intervjuer och turats om att vara den som frågar och den som antecknar. 

Det inspelade materialet har sedan transkriberats ordagrant. 

 

Etiska överväganden 
När det vetenskapliga värdet av en studie är större än riskerna för de medverkande kan man 

betrakta studien som etiskt försvarbar (World Medical Association, 2015). Den samlade 

bedömningen är att detta gäller för vår studie. Godkännande för att genomföra studien har 

inhämtats från respektive verksamhetschef. De deltagande personerna har innan studien börjat 

givit sitt skriftliga informerade samtycke för att delta. Deltagarna fick både muntlig och 

skriftlig information om studien, studiens syfte och den metod som skulle användas. Vidare 

gavs information om att deltagarnas personuppgifter behandlas i enlighet med 

Personuppgiftslagen, PUL (1998:204). Att deltagandet i studien är frivilligt och att personerna 

när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att det påverkar dem på något sätt, har också 

givits information om. Information om kontaktpersoner har också delgivits. Intervjumaterialet 

har avkodats, det vill säga att namn har bytts mot nummer, i samband med utskrift och 

förvaras inlåst i ett utrymme som bara forskarna har tillgång till. Kodlistan har förvarats inlåst 

och åtskilt från intervjumaterialet.  
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Analys 
Analysen har skett utifrån tematisk analys med narrativ ansats, för att på ett adekvat sätt 

kunna beskriva de erfarenheter som sjuksköterskorna berättar om. Tematisk analys lämpar sig 

väl när berättelser analyseras utifrån gemensamma drag som sammanförs till teman som 

liknar varandra (Brown & Clark, 2006; Skovdal & Cornish, 2015). Narrativ forskning 

kännetecknas av att fokus ligger på berättelsen, i vilken intervjupersonen beskriver och förstår 

händelser i sitt liv (Pollit & Beck, 2012). I narrativ forskning inleds ofta intervjun med berätta 

om. Berättelsen kan avgränsas av en början, en mitt och ett slut och det medför att den kan 

urskiljas från annan kommunikation och analyseras som en helhet. Med narrativ ansats 

fokuseras på ”vad som sägs och hur det sägs” (Riessman, 2008). Författarna har i denna studie 

fokuserat på vad som sägs. I en tematisk analys delas datamaterialet in i huvud- och eventuellt 

subteman, men fokus hålls hela tiden på berättelsens helhet (Skovdal & Cornish, 2015; 

Jonsson, Heuchemer & Josefsson, 2008).  

 

Först läste båda författarna, var och en för sig, noggrant igenom alla intervjuer för att få en 

övergripande uppfattning om, och en känsla för sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnad 

av HH-cancerpatienter med alkoholmissbruk. Sedan diskuterade författarna gemensamt 

innehållet i sjuksköterskornas berättelser. Därefter fördes textmassan in i dataprogrammet 

Open Code. Open Code är ett verktyg för att koda kvalitativ data och används för att 

analysera text (ICT Services and System Development and Division of Epidemiology and 

Global Health, 2013). I nästa steg i analysen kodades hela textmassan av båda författarna 

gemensamt och alla koder sammanfördes i en lista. Kodlistan jämfördes sedan mot 

textmassan för att säkerställa att koderna fångade innehållets innebörd. Koder med liknande 

innehåll sammanfördes och bildade subteman, där subtemat var en gemensam nämnare för 

innehållet i alla koder. De subteman som framkom diskuterades sedan igenom och fördes 

samman till tre teman. Genom hela analysarbetet har författarna gått tillbaka till 

ursprungstexten för att inte tappa sammanhanget i berättelsen. Exempel på analysarbetet ges i 

tabell 2.  
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Tabell 2. Analysarbete. 

Citat Kod Subtema Tema 
”… ja men alltså dom är ganska bestämda 
Dom dom vet precis vad dom vill åtminstone, 
även om det kanske inte är till deras bästa 
men…”  nr 6 

 
Människor med 
integritet 

 
Den utmanande 
patienten 

 
Den komplexa 
patienten 

 
”… där kan det ju vara ett problem ibland 
när du kanske vill vara den gode och den 
rara och den ödmjuke men samtidigt måste 
man markera vars gränsen går…” 
 nr 3 

 

 
Extra tydlig 

 
Förhållningssätt 

 
En mångfacetterad 
sjuksköterskeuppgift 

 
”Alltså det är en annan utmaning med den 
patientgruppen just 
för att man behöver liksom stötta dom och 
hjälpa dom på 
många sätt alltså 
Och kanske ligga i lite och aktivt söka upp 
dom…” 
nr 9 

 

 
Få det att fungera 

 
Motivation 

 
En mångfacetterad 
sjuksköterskeuppgift 

 

 

Validitet och reliabilitet 
I kvalitativ forskning bedöms studiers trovärdighet utifrån följande begrepp: giltighet, 

stabilitet, bekräftelserbarhet och överförbarhet (Lincon & Guba, 1985). 

Föra att studien ska bedömmas ha hög trovärdighet är det viktigt att intervjuguiden på ett 

tydligt sätt svarar mot syftet. En annan aspekt är att intervjuernas innehåll bedöms vara fylligt 

och ha ett reflekterande djup. Strävan har varit att båda aspekterna ska bidra till hög 

trovärdighet. Metod, urval och analysprocess har noggrannt beskrivits och författarnas 

förförståelse har tagits i beaktan. Trovärdigheten kunde ha varit högre om intervjupersonerna 

skulle ha beretts möjlighet att kontrollera innehållet i textmassan innan analysarbetet 

påbörjades, men av tidsskäl var detta inte möjligt. Ytterligare en aspekt som kunde ha höjt 

trovärdigheten, var om en oberoende tredje part hade varit med i analysarbetet, så kallad 

triangulering (jmf. Wallengren & Henricson, 2013). 

 

Författarna har under analysarbetet varit eniga i sina tolkningar, vilket stärker trovärdigheten i 

resultatet. Resultatet från denna studie kan inte generaliseras till all vård. Det kan dock anses 

vara överförbart till liknande verksamheter där omvårdnad av patienter med liknande 

diagnoser och bekymmer utförs. Målsättningen med studien har varit att ge en tydlig och 
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kontextuell förståelse och det är upp till läsaren att bedöma om resultatet kan appliceras på 

andra sjuksköterskors erfarenheter. Författarna har hållit sig textnära och har individuellt läst 

igenom alla intervjutexter och sedan tillsammans diskuterat olika tolkningar av datamaterialet. 

Detta minskar risken för skevhet orsakad av forskarnas förförståelse och ökar därmed studiens 

trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2014). För att säkerställa resultatets trovärdighet i studien 

har målsättningen varit att ge en noggrann redogörelse av kontext, urval, procedur och analys 

samt att resultatet har illustrerats med citat från intervjuerna. 
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Resultat 
De tre teman som framkom av sjuksköterskornas berättelser om sina erfarenheter av att vårda 

HH-patienter med alkoholmissbruk var en mångfacetterad sjuksköterskeuppgift, den 

komplexa patienten och missbrukets påverkan på patienten. En mångfacetterad 

sjuksköterskeuppgift handlar om professionen, den komplexa patienten handlar om patienten 

på personnivå och missbrukets påverkan på patienten symboliserar en omgivande faktor som 

hela tiden pågår och påverkar både patienten och omvårdnaden. 

Illustration teman och subteman 

 
 

En mångfacetterad sjuksköterskeuppgift 
Ett genomgående mönster i sjuksköterskornas berättelser är att omvårdnaden av HH-

cancerpatienter med alkoholmissbruk består av många olika delar. Den största delen av det 

sjuksköterskorna berättar handlar om förhållningssätt, interaktion med patienten, att skapa en 

god relation, och att motivera patienten, samt vilka svårigheter som finns i detta. En annan 

Missbrukets påverkan 
på patienten 

Den komplexa 
patienten 

Aktivt missbruk 
 

Att inte dricka 

Känslor 
Nutrition 
Smärta 

En utmanande 
patientgrupp 

 

Förhållningssätt 
Kompetens 

Kontakt med 
anhöriga 

Motivation 
Samarbete med 

kollegor 
Samtalet med 

patienten 

En mångfacetterad 
sjuksköterskeuppgift 
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stor del handlar om samarbete med kollegor runt denna patientgrupp och då främst bristen på 

aktiva handlingar gällande alkoholmissbruket och bristen på samarbete med andra kliniker 

som behandlar missbrukspatienter. En mindre del i berättelserna rör kontaken med anhöriga, 

samt deras tankar och oro. 

 

Förhållningssätt 

Många sjuksköterskor betonar alla människors lika värde och att dessa patienter har samma 

rättigheter som alla andra. Samtidigt menar några sjuksköterskor att de i kontakten med den 

här patientgruppen behöver anpassa sitt förhållningssätt till att vara mera auktoritära.  

Där en sjuksköterska liknade patientgruppen med barn och menade att för att få patienterna 

med sig så behövde man förhålla sig mot på det sättet. En annan informant menade däremot 

att det förhållningssättet kunde föda onödiga konflikter.  

  

”…det kan ju va litegrann att man tycker att man har rätt att köra över dom lite grann, alltså 

att man är mer dominant än dom, det blir lite grann att man behandlat dom som barn, att nu 

ska du göra så här och det är ofta då dom sparkar bakut också…” (nr 4) 

 

Något som även beskrevs i mer än hälften av intervjuerna är behovet av att vara extra tydlig i 

kontakten med den här patientgruppen. Tydligheten kunde ta sig uttryck som: 

 

”...alltså att man kommer med pekpinnar, att gör inte si och gör inte så, nu ska du göra så här, 

alltså vi är väldigt rädda för det, vi vill ju helst omvårda och omhulda och vara rara..” (nr 9) 

 

Merparten av sjuksköterskorna menar att det är lätt att generalisera när det gäller den här 

patientgruppen samtidigt som de är medvetna om att alla patienter är olika individer och bör 

behandlas så. Några berättar om att dessa patienter utgör en utsatt grupp orsakat av deras 

missbruk och ofta är i en svår social situation. I en intervju framkommer att sjuksköterskan 

stött på fördomar från ansvarig läkare, där läkaren benämnt den här patientgruppen som 

”röka-kröka-gruppen”, något som sjuksköterskan reagerade starkt mot. En annan 

sjuksköterska berättar att förr i tiden så bestod den här patientgruppen HH-cancer av ”äldre 

herrar med alkoholproblem”. 
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Kompetens 

Flera sjuksköterskor betonar vikten av utbildning och kompetens när det gäller att vårda 

patienter med HH-cancer och alkoholmissbruk. Det framkommer att läkargruppen ibland inte 

har den kompetens som behövs när det gäller läkemedelsbehandling av dessa patienter, och 

att det då behövs kompetenta sjuksköterskor med erfarenhet som kan påminna om behovet av 

till exempel abstinensbehandling. 

 

”…det är ingen självklarhet att det kanske liksom läggs upp en plan för att ta den eventuella 

abstinensen då den kommer, men så man blir säkrare med åren som man säger…” (nr 8) 

 

Kontakt med anhöriga 

En del av de intervjuade sjuksköterskorna beskriver att de här patienterna ofta är ensamma 

och inte har så många anhöriga. I de fall anhöriga finns, så handlar det oftare om kontakt med 

barnen än kontakt med make/maka. Dessutom beskrivs att det i kontakten med barnen, till 

skillnad från med partners, ofta är en mer öppen kommunikation gällande missbruket. De 

kontakter som beskrivs gäller anhörigas oro inför hemgång och oro när det gäller 

beroendeframkallande läkemedel som ges som smärtlindrande behandling.  

 

”…äldre missbrukare som har vuxna barn som oroar sig jättemycket, hur ska det går när 

pappa kommer hem, när det var så där jäkligt innan…” (nr 3) 

 

Motivation 

En stor del av omvårdnadsarbetet runt patientgruppen med HH-cancer och alkoholmissbruk 

handlar om patienternas bristande följsamhet i olika former, vilket innebar behov av ökat stöd 

från sjuksköterskorna. Alla nio sjuksköterskorna berättar om bristande compliance 

(följsamhet till att följa ordinationer och råd) när det gäller att följa ordinationer, att följa 

egenvårdsråd och förhållningsregler. Detta ställer stora krav på sjuksköterskan när det gäller 

att motivera, stötta och följa upp patientens situation. 

 

”…så är det munvårdsbiten som kan vara svår, för dels så kanske de inte är så pigga på alla 

gånger, att man ska göra det åt dom, och andra sidan har de inte koll på själva att det ska 

göras och de bryr sig inte om att få det gjort och då får de ju det besvärligare också…” (nr 4) 
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När det gäller patienternas motivation till att genomgå behandlingen finns olika åsikter i 

sjuksköterskornas berättelser. Några menar att dessa patienter är lika motiverade som vilken 

annan patient som helst medan andra menar att de har mindre motivation och att det krävs en 

del energi och tid tid till att styrka dessa patienter till att fortsätta sin behandling. 

 

”…att man behöver ta hand om dom, man behöver ha dom ofta på besök så man får följa upp, 

alltså det är en annan utmaning med den patientgruppen, just för att man behöver liksom 

stötta och hjälpa dom på många sätt alltså och kanske ligga i lite och aktivt söka upp dom…” 

(nr 9) 

 

 Någon sjuksköterska berättar om flera patienter som med facit i hand efter behandlingen, inte 

skulle ha genomgått den om de i förväg vetat vad den innebar. I en annan intervju berättas om 

en patient som packade ihop och åkte hem mitt i behandlingen. 

 

Samarbete med kollegor 

Ett genomgående mönster i sköterskornas berättelser är  att de saknar en tydlig plan för den 

här patientgruppen med HH-cancer och alkoholmissbruk. Oavsett verksamhet så framträder 

en bild av att cancersjukdomen behandlas men inte alkoholmissbruket. Alla tillfrågade 

sjuksköterskor berättar att de skulle önska att det fanns ett etablerat samarbete med andra 

enheter som behandlar alkoholmissbruk när det gäller uppföljning av dessa patienter.  

 

”…men det är ju så att vi inte har nån plan… för det var ju nån patient som vi hade som vi i 

princip, dom hade hittat han typ i en snödriva och så sen såg man att det här var ju cancer och 

sådär så då kom han hit, och då hjälpte vi honom och han blev bättre, nutritionsmässigt och så 

där, och så var det som om att vi la tillbaks han i snödrivan igen, alltså det kändes lite så…” 

(nr 1) 

 

Däremot resonerar flera sjuksköterskor kring vem ansvaret för att vårda dessa patienters 

alkoholmissbruk vilar på. 

 

”…men å andra sidan kan jag då lite hemskt tycka också att det är ju, vi är ju inte psykiatrin vi 

kan inte engagera oss i allting” (nr 3) 
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 Många sjuksköterskor berättar det finns ett tätt samarbete med dietist gällande dessa 

patienter, samt att det är positivt att det nu börjar komma igång ett utbyte med 

kontaktsjuksköterskor i olika regioner. Detta underlättar när det gäller överrapportering och 

uppföljning. Endast två sjuksköterskor berättar om samarbete med psykiatrin, medan andra 

nämner att det skulle önska att det fanns ett mera etablerade kontaktvägar. 

 

Samtalet med patienten 

Ett genomgående tema i intervjuerna är behovet av att anpassa sig i kommunikationen med 

patienten. Sjuksköterskorna beskriver att de använder en rakare kommunikation när det gäller 

den här patientgruppen. 

 

”…man får va ganska rak, alltså rak och ärlig och liksom inte, nämen det ska man ju va med 

alla men de kanske kräver lite mer infomation…” (nr 6) 

 

 Många sjuksköterskor berättar om hur viktigt det är att etablera en god kontakt och att det är 

viktigt att lära känna patienten, men att det tar längre tid att lära känna den här 

patientgruppen. 

 

”…ibland kan det vara knepigt sådär i början, innan man har som lärt känna varann, det gäller 

som att hitta nyckeln på nåt vis, så i kommunikationen, så kan det bli väldigt bra…” (nr 1) 

 

När det gäller att samtala om alkohol så berättar de flesta sjuksköterskorna att det inte sker 

rutinmässigt. En strategi som någon nämner är att alkoholbruk kan tas upp i samband med att 

smärtlindring diskuteras och att det då kommer upp naturligt. Flera sjuksköterskor nämner att 

bruket av alkohol kommer upp i samtal med läkare, men att patienten inte alltid är ärlig med 

sin konsumtion. Sammantaget menar flera sjuksköterskor att det är enklare att samtala om 

alkoholbruk om det finns ett uppenbart missbruk. Ofta initieras det samtalet till följd av att 

problem uppkommer som härrör från alkoholmissbruket. Alla sjuksköterskor menar att det är 

viktigt att prata aktivt om alkoholmissbruk och att detta skulle kunna förbättras. 

 

”…men det är klart att man måste ju prata om det, det är ju nummer ett, jag tror att den som 

har allra störst möjlighet att påverka det är ju doktorn vid diagnos, det samtalet är oerhört 

väsentligt…” (nr 9). 
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Den komplexa patienten 
Ett tydligt mönster som framträder i intervjuerna är att det är en utmanande patientgrupp. Dels 

innebär behandlingen av HH-cancer att patienterna ofta drabbas av problem när det gäller 

nutrition och smärta, dels medför deras alkoholmissbruk att omvårdnadsproblematiken 

fördjupas. Det är många aspekter att ta hänsyn till, däribland patientens känslor där 

sjuksköterskornas erfarenhet av patienternas ångest, oro och skuld framkommer. När det 

gäller nutritionsproblem, som är vanligt i pratiengruppen, framkommer att det är utmanande. 

Patienternas alkoholmissbruk kan innebära att de redan innan diagnos och behandling kan ha 

en bristande nutritionsstatus, dessutom innebär deras missbruk att de kan vara svårare att 

motivera till att följa egenvårdsråd och ordinationer. Vid sidan av detta är problem med 

smärta det vanligaste omvårdnadsproblemet som sjuksköterskorna har erfarenhet av.  

 

Känslor 

Det tongivande i sjuksköterskornas berättelser utgörs av att det är övervägande negativa 

känslor hos patienten som framkommer. De känslor som beskrivs är ångest, ensamhet, 

maktlöshet, skuld, oro och rädsla. Sjuksköterskorna beskrev en erfarenhet av att möta 

patientens oro över att inte vilja ta emot smärtlindring av rädsla för att hamna i ytterligare 

missbruk. Detta återkommer i flera berättelser. Vidare beskrivs också patientens rädsla inför 

behandlingar, rädsla inför diagnosbesked eller besked om återfall.  

 

”…hur skulle jag må om jag fick ett besked, sedan ta med sig det och försöka förstå patienten. 

Om den är elak ibland, eller om den är ledsen eller liksom… jaa… det kan ju yttra sig på olika 

sätt – oron.” (nr 6) 

 

En sjuksköterska berättar om att patienterna skulle kunna känna skuld över att de kan ha 

orsakat sin cancer pga rökning och alkoholmissbruk, och uttrycker förvåning över att de inte 

gör den kopplingen. 

 

Nutrition 

Alla sjuksköterskor berättar om att hur viktigt det är att förbättra eller försöka bibehålla en 

god nutritionsstatus hos patienten. Dels behöver patienterna ha en god nutrition för att kunna 

komma sig igenom behandlingarna som ges, och dels är problem med nutritionen en av de 
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vanligaste biverkningarna hos de som drabbats av HH-cancer. Dessutom framkommer i flera 

av intervjuerna att patienternas alkoholmissbruk ibland innebär att de har bristande 

nutritionsstatus redan innan diagnos och hur svårt det då är att försöka förbättra denna. Flera 

sjuksköterskor efterfrågar bättre framförhållning och tidigare insatser för att förebygga 

undernäring och bibehålla god nutritionsstatus. Deras erfarenhet är att när det väl är beslutat 

att åtgärder skall vidtas, såsom att nutritionssond skall sättas, så har patienterna redan hunnit 

tappa så mycket i vikt att det är svårt att vända den nedåtgående trenden. 

 

”…för det som händer när dom går ner sig för mycket det är ju att, då har dom ju också ett 

högt crp när dom kommer in. Nämen dom blir ju hospitaliserade, dom känner sig otrygga.” 

(nr 9) 

 

Sjuksköterskorna berättar om att alla patienter med HH-cancer får kontakt med dietist i 

samband med att behandlingen påbörjas och att de då informeras om de nutritionsproblem 

som kan förekomma och får råd och tips om hur de kan förebygga problem. De intervjuade 

berättar vidare om att den här patientgruppen kan vara svåra att motivera till att ta emot hjälp 

och ibland brista i omsorgen av sig själva. Några av sjuksköterskorna menar att patienterna 

inte sköter sin egenvård på det sätt som sköterskorna vill medan en sjuksköterska resonerar 

kring om det strikt är till gagn för patienten eller om det är vårdpersonalens tanke om hur 

egenvården bör se ut som beskrivs. 

 

”… och sen det här med hygienrutiner och sånt… vissa grejor kanske man måste rannsaka sig 

själv, om det är så himla nödvändigt alla gånger… att alla inte kan passa in i mallen… vi kan 

ju också anpassa oss litegrann.” (nr 4) 

 

Smärta  

Alla sjuksköterskor berättar om att när det gäller patientkategorin HH-cancer med 

alkoholmissbruk är smärta ett av de stora omvårdnadsproblemen. Den smärta som beskrivs är 

smärtor i munnen/svalget orsakade av den behandling patienterna får. Flera sjuksköterskor 

berättar om att det tidigare fanns restriktioner inom läkarkåren när det gällde att ge 

smärtlindring till patienter med alkoholmissbruk. De berättar vidare att de nu upplever att den 

inställningen har förbättrats markant, och att det nu är mindre skillnad mellan den 

smärtlindring som ges till patienter med alkoholmissbruk som till patienter utan missbruk. En 
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sjuksköterska berättar att hennes erfarenhet när det gäller detta är att läkare med lång 

erfarenhet inte gör någon skillnad men att oerfarna läkare tenderar att var mera restriktiva 

med att ordinera smärtlindring till missbrukare.  

 

”…just det här med smärtstillande och dom som har nåt missbruk och sådära… vissa är lite 

rädda för att ge någonting när man inte har kunskapen… när det är nya underläkare och 

sådär… det är väl också viktigt tycker jag…” (nr 1) 

 

En sjuksköterska väljer att lyfta alkoholens roll som självmedicinering mot smärtor, både 

psykiska och fysiska. 

 

”… en del av dom säger att de får en annan bedövning… smärtan försvinner delvis och sen så 

får dom en typ av bedövning, så att dom får liksom må bättre en period i alla fall…” (nr 8) 

 

En utmanande patientgrupp 

Alla sjuksköterskor berättar att detta är en utmanande patientgrupp att vårda. Flera berättar att 

dessa patienter ofta har stark integritet och att de har bristande intresse av att följa 

ordinationer och råd. Det framkommer utifrån sjuksköterskornas erfarenhet att de här 

patienterna prioriterar annorlunda mot HH-cancerpatienter utan alkoholmissbruk. Flera 

sjuksköterskor benämner den här patientgruppen som ”svåra människor” och några upplever 

att de kan gilla att dessa patienter är just ”svåra”, att den raka kommunikationen uppskattas 

och att patienterna inte alltid är så intresserade av att vara till lags. 

 

”…det kan vara kanske då att de inte är så himla, ska vi säga lättstyrda. Dom har ”nä nu vill 

jag gå ut och röka” ”Nä nu struntar jag i det hära” och ”Nej jag vill absolut åka hem i helgen 

för att… ja det spelar ingen roll att jag inte kan äta, jag vill ändå åka hem”, och då kan man ju 

förstå kanske i bakhuvet att dom vill åka hem och dricka till exempel…” (nr 5) 

 

Några sjuksköterskor berättar att de måste inta en mer bestämmande attityd gentemot den här 

patientgruppen medan någon annan sköterska säger precis tvärtom. Hon menar att man ofta 

kommer längre med patienten om man inte försöker vara för auktoritär eller försöka 

bestämma för mycket över patienten. 
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”…man får tänka sig för… det nästan är tvärtom, de är mer känsliga… att vi styr dom för 

mycket, order är väl fel att säga, men att vi liksom säger att: - nu ska du göra så här, då kan de 

liksom direkt sätta emot…” (nr 4) 

 

Missbrukets påverkan på patienten 
Ett genomgående tema i sjuksköterskornas berättelser är hur alkoholmissbruket påverkar både 

patienten och omvårdnaden. Vare sig missbuket är aktivt och öppet, om det är ett vilande och 

dolt, eller ett sug efter alkohol, så finns missbruket där som en omgivande faktor som är 

ständigt närvarande. 

 

Aktivt missbruk 

I alla berättelser framkommer att det aktiva missbruket påverkar omvårdnadsarbetet. 

Sjuksköterskorna var alla tvungna att ta hänsyn till det i kontakterna med patienten, till 

exempel när det gäller strukturering av det fysiska rummet. 

 

”…det ringer ju nån klocka i huvudet då när man får rapport att det här är en, en, patient med 

etylproblem, inte en före detta etyliker utan en med etylproblem. Just, just det här tänket runt 

vars vi har [hand]spriten till exempel, om det är spritmissbruk vi talar om.” (nr 2)  

 

Ett problem som informanterna har erfarenhet av är att patienter som aktivt missbrukar på 

avdelningen till exempel genom att dricka handsprit kan bli aggressiva. I andra änden av detta 

spektrum återfinns erfarenheter av patienter där missbruket inte är så uppenbart och att det då 

kan vara svårt att tala med patienterna kring det. I tre av intervjuerna berättas om situationer 

där sjuksköterskan har behövt ta alkohol i förvar från inneliggande patienter och två av 

sjuksköterskorna menar att det är en självklarhet att göra så, medan den tredje resonerar kring 

de etiska aspekterna i detta. 

 

”…ibland kan man ju känna att ja man hittar spritflaskor på rummet och det omhändertas och 

där kan jag tycka nästan att man går över en gräns, för så skulle man inte göra med andra 

patienter som har en vinflaska på rummet då kan det nästan vara tillåtet och uppmuntras” 

(nr 4) 
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”… men även dom med ett missbruk de inte står för eller som inte är uppenbart som man 

kanske bara misstänker men ingen vet säkert är ju också på ett sätt men de två grupperna kan 

ju skilja sig åt lite grann. De med ett mer uppenbart missbruk är lättare där kan man förstå vad 

problemet är och man kan ha en öppen dialog om att de har den här problematiken, medan de 

här som är mer i smyg de är ju, kan man ju inte kanske prata klartext med på samma sätt” (nr 

4) 

 

Att inte dricka 

Trots suget efter alkohol verkar de flesta patienterna kunna hålla sig från att dricka under 

behandlingstiden. Sjuksköterskorna berättar att en del patienter inte har druckit sedan 

behandlingsstarten och klarar av att hålla upp under behandlingen. I alla intervjuerna 

framkommer dock en oro över om patienterna ska återuppta sitt missbruk när behandlingen är 

slut och de kommer hem. 

 

”… sen vet jag ju flera fall då när sådana som man kan väl säga tillfälligt nyktrar till då gissar 

jag att de flesta av dom här börjar om med supandet så fort dom börjar kunna det då…” (nr 2) 

 

När det gäller abstinensbehandling så berättar alla utom en sjuksköterska att den är ovanlig. 

Endast i ett fåtal fall har patienterna fått läkemedelsbehandling för sitt missbruk. Det är 

vanligare att patienterna behandlas med ångestdämpande läkemedel än avvänjningsmedel (till 

exempel Antabus) och det framkommer att det inte finns någon generell rutin kring aktiv 

behandling av alkoholberoendet på de arbetsplatser som informanterna arbetar på. 

 

”… det är väldigt enstaka patienter om det har varit, det har varit Antabus någon gång och så.. 

annars är det ju ganska många som får lugnande, Sobril och sånt, mycket ångestlindring och 

så, tycker jag man brukar sätta in ganska frikostigt…” (nr 4) 
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Diskussion  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med HH-

cancer och alkoholmissbruk. Då omvårdnadsperspektivet när det gällde dessa patienter med 

både HH-cancer och alkoholmissbruk var dåligt beforskat har jämförelser gjorts med patienter 

med HH-cancer samt med patienter med alkoholmissbruk. 

 

  

Temat  ”En mångfacetterad sjuksköterskeuppgift” 

Sjuksköterskorna berättade om en komplex patientgrupp där den främsta förutsättningen för 

att kunna ge god omvårdnad var att sjuksköterskan etablerade en god relation, där det gällde 

att möta patienten där den var. Även om personer med alkoholproblem kan vara en mer 

krävande patientgrupp så har de en etisk rätt till samma vård som alla andra människor, vilket 

flera av informanterna betonar, detta enligt människovärdesprincipen (SOU, 1995). Flera 

sjuksköterskor berättade om att relationen var avgörande för hur omvårdnaden blev. Skapades 

en god relation så fanns förutsättningar för att kunna nå fram till patienten. Detta påtalades 

även en i studie av Allen (1993), där sjuksköterskor inom somatisk vård tillfrågades om 

attityder gentemot alkoholmissbrukare. I den studien framkom att då sjuksköterskor har mest 

kontakt med patienten, så har den relationen en avgörande betydelse för hur patienten fattar 

beslut om fortsatt behandling av sitt alkoholmissbruk. 

 

I intervjuerna framkom erfarenheter om den utmanande patienten och berättelserna beskrev 

både bristande compliance och vilja/förmåga att följa egenvårdsråd. Där hade 

sjuksköterskorna en viktig uppgift när det gällde att identifiera egenvårdskapacitet och 

förutsättningar för patienten att göra det den kan för att förbättra sin situation. Detta medförde 

utmaningar när det gällde att motivera patienten, då det kunde upplevas att dennes integritet 

kunde kränkas. Just vikten av att identifiera patientens egenvårdskapacitet är en bärande del i 

Orems teori om att främja egenvårdsbalans (Wiklund, Gustin & Lindwall, 2012), och är en 

betydande del i arbetet. Den viktiga roll som sjuksköterskan spelar när det gällde att motivera 

patienten till att återfå ett normalt liv och ett hälsosammare beteende när det gäller sin 

alkoholkonsumtion visas även i två internationella studier av Kagan, (2009) och Henry et al. 

(2016).  
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Behovet av ökad kompetens både bland sjuksköterskor men även bland läkare framkommer i 

berättelserna. Likväl som Santos et al. (2016) funnit att onkologisjuksköterskor behöver 

utbildning och erfarenhet när det gäller att klara av sitt arbete med HH-patienter med 

förändrat utseende, behöver sköterskor som vårdar patienter med HH-cancer och 

alkoholmissbruk ökade kunskaper och erfarenhet. 

 

Ett genomgående mönster som framkom var att det inte fanns någon plan för att hjälpa dessa 

patienter gällande alkoholmissbruket, utan att det i stället enbart fokuserades på 

cancerbehandlingen. De berättade vidare att de skulle önska att det fanns ett etablerat 

samarbete med kliniker som behandlar alkoholmissbruk. I en studie av Duffy et al. (2006)  

framkom att ett aktivt åtgärdsprogram som inriktades mot alkoholkonsumtion, rökning och 

risk för depression hos HH-cancerpatienter, kunde minska alkoholkonsumtionen, leda till 

rökstopp och minska  risken för depression hos dessa patienter. Detta ledde till höjd 

livskvalitet hos patienterna och talade för att aktiva åtgärder kan påverka. 

 

När det gäller samhälleliga aspekter så är gruppen alkoholmissbukare stigmatiserad. De 

erfarenheter informanterna berättar om är att dessa patienter ofta befinner sig i en svår social 

situation och att kraven på sjuksköterskans förmåga att etablera god kontakt ökar och hur 

viktigt det är att utgå från patientens behov. En metaanalys av Howard & Chung (2000) visar 

på att sjuksköterskors attityd mot missbrukare förändrats över tid till att numera bli mera 

tillåtande  

 

Temat ”Den komplexa patienten” 

Sjuksköterskorna berättade om att HH-cancerpatienter med alkoholmissbruk ofta drabbades 

av svåra omvårdnadsproblem främst när det gällde nutrition och smärta. Detta på grund av 

den behandling som de genomgick. Det framgick att det var viktigt med dietistkontakt för att 

kunna förebygga eller vända en negativ nutritionstrend. Dessutom var det viktigt med bra 

smärtbehandling för att dessa patienter skulle kunna äta och bibehålla nutritionsstatus. Att 

multidiciplinärt samarbete var nödvändigt när det gällde att bibehålla och förbättra 

nutritionsstatus av dessa patienter framkommer även i en studie av Gould & Lewis, (2006). 

Där framkom även behovet av logopedkontakt för dessa patienter, för att kunna dignosticera 

och behandla de sväljningssvårigheter som orsakas av cancersjukdomen och behandlingen. 
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Sjuksköterskorna berättade att det tidigare fanns en tendens, att när det gällde just den här 

patientgruppen, så var läkarna restriktiva till att ordinera smärtlindring av rädsla för att orsaka 

ytterligare missbruk, men att detta nu förbättrats mycket. Numera kunde inte sjuksköterskorna 

se någon större skillnad när det gällde smärtbehandlingen för just alkoholmissbrukare och 

patienter utan missbruk.  

 

Temat ”Missbrukets påverkan på patienten” 

Alkoholmissbruket var ständigt närvarande och påverkade både patienten och sjuksköterskan 

i omvårdnadssituationen. I en studie av Moyer et al. (2002) framkom att även tillfälliga 

interventioner som syftar till att minska patientens alkoholkonsumtion har betydelse, när det 

gäller patienter som inte är tunga missbrukare, och det skulle stärka betydelsen av att 

sjuksköterskan pratar öppet med patienten om alkoholmissbruket regelbundet under 

vårdtiden. Detta kunde knytas till det som framkom i sjuksköterskornas berättelser i denna 

studie, där de uttalade att det är just med de tunga missbrukarna det är lättare att prata om 

missbruket. Med de patienter där missbruket inte är uppenbart, är det svårare att prata öppet 

om det. 

Metoddiskussion och begränsningar 
Då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskornas erfarenhet av att vårda patienter med 

HH-cancer och alkoholmissbruk valdes en kvalitativ metod. När det gäller urvalet gjordes ett 

bekvämlighetsurval, som innebär att tid och pengar sparas, men kan påverka trovärdigheten 

och utgöra en begränsning för hur resultaten i studien kan användas (Creswell, 2007). I denna 

studie innebar bekvämlighetsurvalet att endast sjuksköterskor verksamma i Umeå tillfrågades 

och att antalet tillfrågade begränsades. Hade författarna valt ett större geografiskt område 

kanske resultatet varit annorlunda, då det på andra sjukhus kan finnas andra rutiner för hur 

dessa patienter vårdas.  

Trovärdigheten kunde ha stärkts om de intervjuade sjuksköterskorna hade beretts möjlighet att 

kontrollera att författarna transkriberat intervjuerna korrekt. Än viktigare för trovärdigheten 

skulle kunna vara att återkoppla resultaten till dem. Våra resultat skulle då kunna diskuteras 

och valideras med de intervjuade sjuksköterskorna. Ytterligare en metod att validera våra 

resultat skulle kunna vara att diskutera resultaten med andra sjuksköterskor med liknande 

erfarenheter. Dessutom kunde triangulering, med avseende på forskarnas professionella 

bakgrund ha använts, för att i analysarbetet tillföra andra kunskapsområden i syfte att 
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säkerställa validiteten i kodningen av texten. Dessa nämnda trovärdighetshöjande åtgärder 

genomfördes inte och är en begränsning i studien.  

 

Av de nio sjuksköterskor som deltog i studien var sju kvinnor och två män. Deras berättelser 

gav samstämmiga erfarenheter, och författarna kunde inte se några olikheter i deras berättelser 

som kunde tyda på att det skulle finnas en skillnad till följd av kön. Detta kan tyda på att när 

det gäller att vårda patienter med dessa speciella problem blir professionen och det 

professionella kunnandet viktigare än könet på vårdaren. 

Alla nio sjuksköterskor berättade om patienten som en han när de ombads att berätta om en 

speciell patient eller speciell situation. Inte någon gång användes könet hon eller hen om 

patienten. De gånger det fanns en antydan till att patienten skulle kunna vara en kvinna var 

när sjuksköterskorna berättade om en nära anhörig. Då använde alla sjuksköterskor orden 

maka/make tillsammans. Författarna drog då slutsatsen att de patienter som hade fastnat i 

sjuksköterskornas minne var alla män, och att benämningen för anhöriga används 

slentrianmässigt tillsammans. Hade studien gjorts någon annanstans, till exempel i Danmark, 

där det finns en större andel kvinnor som röker och dricker än i Sverige, skulle resultatet 

kanske varit annorlunda, då rökning och alkohol är de största orsakerna till HH-cancer 

(OECD/EU, 2016a; OECD/EU, 2016b). 

 

Ingen av sjuksköterskorna berättade något gällande patienterna som rörde etnicitet, möjligen 

på grund av att författarna inte hade någon specifik fråga angående detta. Eftersom andelen 

invånare från andra kulturer ökar i Sverige, kan bruket av alkohol komma att förändras och 

kanske minska, då det i andra kulturer finns en annan syn på alkoholbruk. 

 

Det fanns en förförståelse hos författarna då båda arbetar på en avdelning som vårdar 

patienter med HH-cancer och alkoholmissbruk. En positiv aspekt är att författarna då hade 

lättare att sätta sig in i och förstå sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda den här 

patientgruppen. En negativ aspekt med förförståelse var att författarna kunde ha en förutfattad 

mening om hur dessa sjuksköterskors erfarenheter borde vara (jmf Wallengren & Henricson, 

2013), och kan utgöra en begränsning. Författarna har dock under hela arbetsprocessen varit 

medvetna om sin förförståelse och diskuterat runt detta. 
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En faktor som stärker resultatet i studien är att alla de intervjuade sjuksköterskorna hade 

mångårig erfarenhet av omvårdnad av dessa patienter och att intervjumaterialet varit rikligt 

och fylligt. 

 

Ytterligare en styrka med denna studie är att båda författarna deltagit genom hela processen 

från planering till genomförande och har tillsammans gjort alla intervjuer, samt transkriberat 

intervjumaterialet. Detta har medfört en ökad förståelse för innehållet eftersom en gemensam 

känsla för det berättade erhållits. Författarna har exemplifierat berättelserna med citat som gör 

det möjligt för läsaren att ytterligare skapa sig en bild av sjuksköterskornas berättelser. 

 

Slutsats 
Sjuksköterskornas berättelser om att vårda patienter med HH-cancer med alkoholmissbruk 

beskriver en komplex patientgrupp, en mångfacetterad sjuksköterskeuppgift och ett ständigt 

närvarande missbruk som påverkar omvårdnaden av patientern. De intervjuade efterfrågar 

tydliga rutiner när det gäller samarbete med andra kliniker, för att kunna förbättra 

omvårdnaden när det gäller patienternas alkoholmissbruk, samt verktyg för att öppet prata 

kring missbruket med patienten. Sjuksköterskorna berättar om hur viktigt det är att skapa en 

god relation till patienten och att det är själva förutsättningen för att nå fram och kunna ge god 

omvårdnad, samt främja patientens förmåga till egenvård. Det gäller att, som en sköterska 

uttryckte det, ” att hitta nyckeln” till patienten. I stället för att se patienten som utmanande 

gäller det att hitta verktyg till att möta individen där den befinner sig, och därigenom anpassa 

stödet och förbättra möjligheterna till egenvård. Resultatet från denna studie visar tydigt hur 

viktigt det är att arbeta multidiciplinärt samt att initiera samarbete med till exempel 

beroendeenhet för att kunna utarbeta rutiner för att kunna hjälpa dessa patienter med deras 

beroendeproblematik. Resultatet från denna studie kan öka sjuksköterskornas förståelse för 

den här patientgruppen och på så vis förbättra omvårdnaden. Behovet av ökad kunskap 

framkommer och genom att öka sjuksköterskornas kunskaper i att använda sig av 

personcentrerad vård torde förutsättningar skapas för att förbättra omvårdnaden kring dessa 

patienter. Då det finns en stor brist på forskning när det gäller omvårdnadsperspektivet 

gällande den här patientgruppen är behovet av ytterligare forskning inom området stort. För 

att få en djupare förståelse och en bredare bild av sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

den här patientgruppen borde studier med större antal sjuksköterskor utföras. Ett alternativ 
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skulle kunna vara att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ metod (mixed method) i 

en sådan studie. Ett annat intressant område att beforska borde vara hur den här 

patientgruppens upplever sin situation och den omvårdnad de får. 
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Bilaga 1 Samtyckesformulär 
Studiedeltagande i magisteruppsats inom omvårdnad 
 
En patientgrupp som vårdas på Cancercentrum är huvud-halscancerpatienter. En del av 
dessa har även ett alkoholmissbruk vilket kan påverka vården. För att kunna vårda dessa 
patienter på bästa sätt behövs mer kunskap. Vi arbetar båda på onkologens 
vårdavdelning team C, där majoriteten av dessa patienter på Norrlands 
Universitetssjukhus vårdas. Inom ramen för vårt yrke har intresset för de utmaningar 
och förbättringsmöjligheter som finns i omvårdnaden av patientkategorin väckts.  
 
Syftet är att belysa/beskriva erfarenheten av att våra patienter med huvud-
halscancer ur ett sjuksköterskeperspektiv.  En tanke med arbetet är identifiera 
de specifika utmaningar kring patientgruppen som kan finnas och därigenom 
bygga en grund för att upprätta samarbeten riktade mot att förbättra vården.  
 
 
Studien är en kvalitativ intervjustudie inriktad mot sjuksköterskor. Denna kommer att 
utföras under vårterminen 2017. Personalen som tillfrågas är sådana som har erfarenhet 
av att vårda denna patientgrupp. Vi kommer även att inkludera relevant personal från 
olika enheter, då dessa patienter vårdas på flera olika avdelningar. Intervjuerna kommer 
att vara semistrukturerade med utgångspunkt från en intervjumall. Dessa spelas in och 
allt material kommer att transkriberas. Textmassan kommer att analyseras med hjälp av 
tematisk narrativ analys. Studiens resultat kommer att presenteras i form av en 
magisteruppsats inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
onkologisk omvårdnad.  
 
Allt deltagande i studien är frivilligt. Deltagande i studien kan när som helst avbrytas av 
deltagarna. Intervjumaterialet kommer att avidentifieras och en kodnyckel upprättas. 
Material och kodnyckel kommer att förvaras inlåst och separat från varandra.  
 
 
Härmed lämnas medgivande till mitt deltagande i studien: 
 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Jessica Enström jessica@rbh1.se 
Telnr. 0730313436  
 
Frans Söderman frsa0020@umu.student.se  
Tel.nr. 073 673 42 54 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Vad är ditt yrke? 

 

Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom ditt yrke? 

 

Hur många års erfarenhet har du av att jobba med patienter mer HH-cancer?  

 

Skiljer sig HH-patienter med alkoholmissbruk från patienter utan missbruk? 

Utifrån dina erfarenheter - finns det speciella utmaningar när det gäller att vårda dessa patienter? Vad i så fall? 

Beskriv – berätta! 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter i stort av att arbeta med patienter som har HH-cancer och alkoholmissbruk? 

 

Kommer du ihåg någon speciell patient eller någon speciell situation som du vill berätta om? 

 

Kan du berätta utifrån din erfarenhet vilka omvårdnadsproblem som den här patientgruppen kan ha? 

  

Har du aktivt talat om missbruket med patienten? Berätta om dina erfarenheter av det samtalet! 

 

Har du aktivt talat om missbruket med patientens anhöriga? Berätta om dina erfarenheter av det samtalet! 

 

Utifrån din erfarenhet, hur motiverade är den här patientgruppen till att genomgå behandlingen? 

 

När det gäller patienter med HH-cancer och alkoholmissbruk – beskriv dina erfarenheter av dessa patienters 

compliance (följsamhet till att följa ordinationer, förhållningsorder, egenvårdsråd)?  

 

Har du gjort något specifikt när det gäller dessa patienters alkoholmissbruk när det gäller till exempel kontakter 

med andra enheter? (som beroende-psyk, socialtjänst,  VLL:s beroendeenhet eller alkohol och drogmottagning) 

Utifrån din erfarenhet - har något specifikt gjorts när det gäller dessa patienter rörande abstinensbehandling eller 

läkemedelsschema? 

 

 

Beskriv dina erfarenheter av hur uppföljningen för dessa patienter ser ut, när det gäller tex. deras 

alkoholmissbruk, deras fortsatta behandling?  

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av samarbetet mellan olika yrkeskategorier inom kliniken när det gäller 

dessa patienter? 
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Finns det något som du skulle vilja förändra/förbättra utifrån din erfarenhet, när det gäller: Planering? 

Omhändertagande?, Omvårdnad?, Uppföljning? 

 

Upplever du att det saknas någon rutin eller insats utifrån din erfarenhet? 

 

Är det något mer du vill berätta eller tillägga? 
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Bilaga 3 Kodlista 

abstinensbehandling 
aktivera 
aktivt missbruk 
alkohol på rummet 
ångerfull 
ångest 
anhöriga 
anhörigstöd 
ansvar 
antabus 
biverkning 
bra uppföljning 
cancerorsaker 
dietist 
distansera sig 
egen vilja 
egenvård 
eget intresse 
enighet 
ensamhet 
erbjuda hjälp 
 
erfarenhet 
extra tydlig 
få det att fungera 
få i sig mat 
faktorer som påverkar 
motivationen 
förändra/förbättra 
fördomar 
förhållningssätt 
försvåra missbruk 

 
ge upp 
gör inte som man säger 
göra skillnad 
hända saker på vägen 
hitta nyckeln 
humör 
inkonsekvens 
inte får i sig mat 
inte ha plan för hjälp 
inte så stor skillnad 
inte signalerat 
 
 
inte talat med anhöriga 
om alkohol 
interprofessionellt 
samarbete 
kissa i korridor 
knepigt 
kommunicera som de 
komplikationer 
kontaktsjuksköterska 
kunna göra bättre 
läkemedel 
långa behandlingar 
maktlöshet 
människor med integritet 
motivation 
motivera 
nätverk 
nutrition 
oftast städade 
orkar inte säga mot 

 
oro 
ovisshet missbruk 
påverkade på 
avdelningen 
prata om alkohol 
professionell 
psykisk sjukdom 
rädsla 
risiga patienter 
rökning 
säger vad man tycker 
självmedicinering 
skillnad 
skuldproblematik 
smärta 
smärtlindring 
socialt sammanhang 
spännande 
ställa krav 
sug efter alkohol 
svåra människor 
svårare att nå 
ta skit 
tålamod 
tidig insats 
tillgodose behov 
trötthet 
uppmuntra nykterhet 
utsatt grupp 
vilande missbruk 
vilja väl 

 

 

 

 


